PARETTER DECEMBER

Aftellen naar 2019
Hier zijn we weer met de laatste Paretter van 2018.
December is gewoonlijk de maand dat er wel eens een
scoutsvergadering op vrijdag- of zaterdagavond wordt
georganiseerd. En dat zal dit jaar niet anders zijn. De maand zit
namelijk vol feestdagen en examens, en deze donkere dagen zijn
perfect voor sluipspelletjes. Maar wij doen natuurlijk ons uiterste
best om de vergaderingen zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen. Houd dus zeker en vast de Paretter goed in de gaten!
Wij willen ook graag, namens alle leiding,
iedereen bedanken die naar de Smullerij is gekomen. Hopelijk
hebben jullie een toffe avond beleefd, lekker gegeten en mogen
we jullie volgend jaar opnieuw verwachten!
Moest het deze maand sneeuwen (je weet maar nooit), kleed
jullie dan goed aan en neem jullie pannenkoek, slee,
sneeuwscooter maar mee naar de scouts! (Deze regel geldt de
hele winter, niet enkel in december natuurlijk!)
Reminder: Scouts Beersel neemt in januari een maandje verlof.
We verwelkomen iedereen graag opnieuw de eerste zondag
van FEBRUARI om het scoutsjaar te hervatten!
Dan wensen wij iedereen nog een prachtige eindejaarsperiode, een goed begin in
2019. Veel succes met de examens, veel succes op de vele familiefeesten en TOT
VOLGEND JAAR!!

3 kussen (o ja, vanaf nu zijn het er weeral 3) aan iedereen van de Kerstgrolletjes

XXX

Camille Verheyden

XXX

Remko Dehertogh

XXX

Lauren Lambrecht

Remko van onze leidingsploeg zamelt voor het 5de jaar op rij rosse centjes
(1,2 & 5 cent) in voor De Warmste Week van Music For Life. Hij doet dit ten
voordele van The Big C, een organisatie die zich inzet voor het verbinden van
(ex)-kankerpatiënten.

KAPOENEN
Deze maand gaat de beste van het jaar worden! We gaan Naast
sinterklaas en Kerstmis nog 3 andere vergaderingen geven!
1 December
Vandaag gaan we lekker gaan feesten op het feest van de gezinsbond. Neem
zeker 3 euro mee voor de ingang en extra centjes voor een drankje. We
spreken af aan de DOC van 18h30 tot 20h30.
9 December
Daar is hij weer Sinterklaas. We gaan een leuk groepsspel spelen om
Sinterklaas te helpen. Afspraak aan de Moesjebaaz van 14h30 tot 17h
16 December
Deze week gaan we een klassiek spel spelen. Vlaggenroof! We spreken af aan
de Moesjebaaz van 14u30 tot 17u.
23 December
Vandaag gaan we allemaal gezellig kerstmis vieren. Neem allemaal een
cadeautje mee ter waarde van 5 euro. We komen samen op de moesjebaaz
om 14h30 en vertrekken weer om 17h.
30 December
Het is De laatste vergadering van het jaar 2018. We zijn van plan om er dan
ook de beste tofste vergadering ooit van te maken. We verwachten jullie aan
de moesjebaaz van 14h30 tot 17h.

Als je nog vragen hebt of je kan niet komen, laat ons dan zeker iets weten!
Tom ; 0479 76 29 97
Louka ; 0471 49 51 37
Annabelle ; 0470 22 51 79

Kabouters
Zaterdag 1 december: Deze avond gaan we eens goed feesten met de

Gezinsbond. Afspraak om 18u30 aan de DOC en we feesten tot 20u30. Allemaal
dus zeker ook geen €3 voor de ingang en een centje om iets te drinken.

Zondag 9 december: Sinterklaas is speciaal voor scouts Beersel nog even
in het land gebleven en zal zijn allerheiligste goedheid dan ook doorgeven aan
alle flinke kinderen. Gewone uren aan de Moesjebaaz

Zaterdag 15 december: Wow, het is nog eens tijd voor een gewone
spelletjesvergadering deze maand. Gewone uren aan de Moesjebaaz.

Zondag 23 december:

De winter is al even bezig, wat jullie sowieso al
gemerkt zullen hebben aan het weer en niets past beter bij de winter dan ons
eens goed uit te leven op de schaatsbaan. Neem dus allemaal maar €7 mee en
we zien jullie in halle aan het station om 14u. Om 16u mogen jullie weer naar
huis.

Zaterdag 29 december: Tijd voor een tweede feestje, want kerst is al
gepasseerd en nieuwjaar komt er aan. Afspraak om 18u en het feestje gaat
door tot 20u in de Moesjebaaz.
Als je niet kan komen, vergeet dan niet te verwittigen.
Jullie allerliefste leiding,
Max: 0479 89 07 93
Britt: 0472 01 34 52

WELPEN
Zaterdag 1 december
Deze week houden we een avondvergadering, we gaan naar de kinderfuif in de DOC.
Jullie worden verwacht om 18u 30 en om 21u mogen jullie ouders jullie terug komen
halen. Neem best wat geld mee, voor de inkom (3 euro) en dan nog iets extra voor een
drankje. Tot dan!

Zondag 9 december
Deze zondag verwachten we hoog bezoek in de Moesjebaaz… Dit willen jullie absoluut
niet missen. Ons hoog bezoek verwacht jullie om 14u 30 en jullie ouders mogen jullie om
17u komen halen.

Zondag 16 december
Het is tijd voor een echte scoutsklassieker, ééntje die jullie leiding als kind ook nog
speelde. We gaan hiervoor op pad dus doe genoeg kleren aan dat jullie geen kou krijgen.
Ons avontuur zal jammer genoeg maar duren van 14u 30 tot 17u met als start en
eindpunt de geliefde Moesjebaaz.

Zondag 23 december
Vandaag reizen we af naar het wilde westen en gaan we eens kijken hoe snel jullie daar
jullie geld kunnen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen,… of misschien alles
kwijtspelen. Je komt er maar op 1 manier achter, kom van 14u 30 tot 17u naar de
Moesjebaaz.

Zaterdag 29 december
Nu jullie allicht Kerstmis al met jullie families hebben gevierd is het nu tijd om Kerstmis
op het scouts te vieren. Doe allemaal maar mooie kleren aan het is tenslotte feest. We
willen vandaag geen uniformen zien op het kerstfeestje dat van 18u tot 20u zal doorgaan
in de moesjebaaz. See u there.

Als uw zoon niet kan komen of later zal zijn, ontvangen wij graag een berichtje.
Sam: 0479 06 91 43

Toon: 0477 23 53 00

Sieben: 0471 70 47 40

Jonggidsen
Hallooo beste jonggidsen, het is weer de laatste maand van het jaar en dat
betekent dat het kouder wordt. Wees maar niet bang we gaan ons zo neig amuseren dat jullie
daar niks van gaan voelen. Hieronder vind je zoals altijd een overzicht van wat we deze maand
gaan doen. Hopelijk zijn jullie er klaar voor! Oh ja, niet te vergeten fijne feestdagen aan jullie
en jullie familie toegewenst van de leiding.

Zondag 2 december: Vandaag gaan we eens een goed ouderwetse ruiltocht doen. We hopen
dat jullie in vorm zullen zijn, want als het goed gaat kunnen we lekkere pannenkoeken maken
en eerlijk wie eet dat nu niet graag. Als je er graag wilt bij zijn dan verwachten we jullie om
14u30 aan de Moesjebaaz en kunnen jullie om 17 uur naar huis gaan.

Zondag 9 december: De Sint is dit jaar langsgekomen en heeft wat
achtergelaten voor jullie. Willen jullie graag weten wat, kom het dan
ontdekken tussen 14u30 en 17uur aan de Moesjebaaz.

Zondag 16 december: Deze maand hebben we al wat in de kou gespeeld dus wordt het eens
tijd voor iets anders. We gaan gezellig binnen gezelschapspelletjes spelen. Jullie worden op de
gewone uren aan de Moesjebaaz verwacht, zien jullie daar!

Zondag 23 december: Ahaaah ik hoop dat jullie actief zijn vandaag want jullie worden verwacht
aan het station van Halle om te gaan schaatsen. Van 14u tot 16u, breng verplicht
handschoenen en 7 euro mee. Eventueel kan je wat extra geld meenemen voor een warme
chocomelk of zoiets.
vrijdag 28 december: Het is eens tijd voor een super leuk
kerstfeestje en dat betekent cadeautjes geven, neem dus een
cadeautje mee (van ongeveer 5euro) en wij zorgen voor de sfeer en
hapjes en drankjes. Van 20u tot 22u aan de Moesjebaaz. Tot dan!

Emma : 0471 08 70 68
Robin: 0470 28 18 12
Arne: 0471 33 17 05

Jongverkenners
Hey boys! Het is de maand van sinterklaas, kerst en veel eten! Yessss
2 december: Vandaag ontdekken we hoe goed jullie zijn in gezelschapspelletjes

spelen. Neem dus ook allemaal maar jullie favoriete spel mee. Afspraak van 14 u 30 tot
17 u op de Moesjebaaz.
9 december: Joepie ,Sinterklaas is op bezoek bij Scouts Beersel. Kom te weten of

je wel flink bent geweest dit jaar van 14 u 30 tot 17 u op de Moesjebaaz.
15 december: We ontdekken deze avond wie de slimste JV ter

wereld is. Van 20 u tot 22 u op de Moesjebaaz.

Vrijdag 22 december: Het is bijna Kerst en daarom houden wij

vanavond ook ons Kerstfeestje. Kleed jullie deftig aan en neem
allemaal een cadeautje mee van maximaal 5 euro voor onder de
kerstboom . 20u-22u aan de Moesjebaaz om te beginnen
vieren!
Zondag 30 december: We sluiten het jaar goed af met de allerlaatste vergadering

waar we ons nog is goed zullen laten gaan. Kom naar de Moesjebaaz om 14 u 30 en
jullie mogen weer naar huis om 17 u.
Ziezo, de allerlaatste maand van het scoutsjaar 2018 zit er alweer op! We wensen jullie
een gelukkig nieuwjaar en prettige feesten en zijn al helemaal klaar om samen met jullie
2019 in te knallen.
Indien jullie niet kunnen komen, krijgen wij graag een berichtje!
Lauren: 0478/821073
Lennart: 0479/085253

Givers
ZAT 1 DEC: FUGITIVEEEEEEEEEEEEEEE!!
Afspraak van 20u tot 22u30 aan de MB!
ZON 8DEC: Veel succes met jullie examens! Het
is geen scouts deze week!
ZON 16DEC: Jullie hebben nog steeds examens!
Het is jammer genoeg weer geen scouts deze week
L
ZAT 22 DEC: KERSTFEESTJE!
Doe jullie mooiste kleren aan en neem een
cadeautje mee van maximum 5euro. Afspraak van
20u tot 22u in onze favoriete scoutslokalen!
ZON 30 DEC: Het is jammer genoeg weer geen
scouts deze week L
MA 31 JAN 00:00 à GELUKKIG
NIEUWJAAAAAR!!!!
Laat ons iets weten als je niet kan komen!
Tilia en Billy

JIN
ZATERDAG 1/12: THE FUGITIVE !!!
à 20U – 22U30 @ MOESJEBAAZ
ZONDAG 9/12: GEEN SCOUTS !!!
VEEL SUCCES MET DE EXAMENS !!!
ZATERDAG 15/12: VERGADERING
à 20U – 22U @ MOESJEBAAZ
ZATERDAG 29/12: KERSTFEESTJE !!!
à 20U – 22U @ MOESJEBAAZ MET EEN
CADEAUTJE VAN ± 5 EURO

